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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af 

sø 

 

Der gives hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til 

oprensning af privat sø beliggende på matr. nr. 1e Ubberød By, 

Birkerød, Ubberødvej 40, 2970 Hørsholm.  

 

Dispensationen er meddelt i medfør af § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse 

nr. 1122 af 03/09/20181 om naturbeskyttelse med senere ændringer.  

 

Til dispensationen er knyttet en række vilkår jf. afsnit herom.  

 

 

Berørte matrikler  

Afgørelsen omfatter matr. nr. 1e, Ubberød By, Birkerød 

 

Beliggenheden af søen fremgår af bilag 1.  

 

 

Baggrund og ansøgning 

Dispensationen er givet på grundlag af oplysningerne i jeres ansøgning 

af 20. august 2018, samt supplerende oplysninger i mail af 4. september 

2018. 

 

Af ansøgningen fremgår det, at I ønsker at oprense ca. 175 m3 løst 

bundsediment i en ca. 500 m2 stor, lavvandet sø, som er under 

tiltagende tilgroning. Hvor sedimentlaget er størst, er sedimenttykkelsen 

50 – 70 cm.  

Det oprensede sediment vil blive deponeret og planeret ud i et jævnt lag 

på et græsareal i det sydøstlige hjørne af matriklen (se bilag 2).  

Den deponerede jord vil ikke medføre en terrænregulering på mere end 

20 cm.  

                                                
1
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Formålet med oprensningen er at imødegå øget tilgroning samt sikre en 

bedre vandkvalitet og et rigere dyre – og planteliv. Søen er meget 

lavvandet, og oprensningen forventes derfor også at mindske risikoen 

for sommerudtørring. 

 

Beskrivelse af området 

Søen ligger i privat have i et område fredet ved Overfredningsnævnets 

kendelse af 10. juli 1972 om fredning af arealer i Sandbjerg By og 

Ubberød By.  

 

Området er besigtiget af kommunen den 29. august 2018.  

På besigtigelsestidspunktet var søen fuldstændig udtørret som følge af 

den langvarige varme og tørre sommer, der har været i år. At dømme ud 

fra højden på den udtørrede søbund, er søen, når den er vandfyldt, 

meget lavvandet med en maksimal vanddybde, der er mindre end 0,5 m.  

I bredzonen rundt om søen findes en ensartet vegetation bestående af 

bl.a. bredbladet dunhammer, enskællet sumpstrå, knippe-star, lyse-siv, 

ager-padderok og fløjlsgræs.  

I søens midte findes en mindre ø på 15-20 m2 som er groet til med 

bredbladet dunhammer og lodden dueurt.  

 

Deponeringsområdet i det østlige hjørne af matriklen er en lavtliggende, 

ensartet græsplæne.  

 

Internationale naturbeskyttelsesinteresser 

I EF-habitatdirektivets bilag IVa er listet en række arter af vilde dyr, hvis 

levesteder skal beskyttes mod beskadigelse eller ødelæggelse. 

Beskyttelsen af dyrene omfatter både ynglesteder, rastesteder, 

fødesøgningssteder, overvintringssteder m.m.  

I EF-habitatdirektivets bilag IVb er listet en række arter af vilde planter, 

som ikke må ødelægges. Et forbud mod ødelæggelse af planterne, 

betyder efter Naturstyrelsens vurdering, at såvel planterne som 

planternes voksesteder skal beskyttes.  

 

Levestederne og voksestederne skal beskyttes, uanset om de ligger 

inde i eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder eller andre 

beskyttede områder. 

 

Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer arter omfattet af 

bilag IVa eller bilag IVb i eller i nærheden af anlægsområdet. 

 

Det ansøgte har ingen indflydelse på Natura-2000 områder. 
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Kommunens vurdering 

Det er kommunens vurdering at oprensningen vil være med til at 

forbedre den økologiske tilstand i søen samt forsinke 

sedimentopfyldning og tilgroning, således at den nuværende naturtype 

på stedet bevares.  

 

 

Afgørelse 

Kommunen giver hermed dispensation til det ansøgte. Afgørelsen er 

truffet i henhold til § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1122 af 03/09/2018 

om naturbeskyttelse med senere ændringer.  

 

Dispensationen gives med en række vilkår jf. afsnit herom. 

 

 

Vilkår  

Dispensationen gives på følgende vilkår: 

 
 Af hensyn til dyrelivet og søens tilstand, skal arbejdet udføres i 

perioden 1. oktober – 15. marts.  

 Der må kun oprenses løst sediment, dvs. kun til fast bund. 

 Søens areal må ikke udvides, og der må ikke graves i bredzonen 

eller øen i søens midte.  

 Det oprensede materiale deponeres på arealet øst for søen som 

angivet i bilag 2. 

 I forbindelse med deponeringen, må der ikke ske terrænændringer 

på mere end 20 cm i højden. Det skal desuden sikres, at afdrænet 

vand fra det oprensede materiale ikke tilledes anden mands ejendom 

uden dennes samtykke.  

 Kommunen skal orienteres senest 14 dage før arbejdets start. 

Ligeledes orienteres kommunen senest 14 dage efter arbejdets 

afslutning.  

 Der må ikke efterfølgende udsættes eller fodres fisk, fugle, krebs 

eller andre dyr i søen. Der må ikke opsættes andehuse, foderflåder 

eller lignende i eller ved søen. 

 Der må ikke foretages beplantning ud over vedligeholdelse af 

eksisterende beplantning. 

 Der må ikke foretages gødskning eller sprøjtning inden for en 

afstand af 10 m fra søen. 

 Der må ikke opsættes broer eller terrasser i eller ved søen. 

 At der ved anvendelsen af hydrauliske værktøjer sikres mod spild af 

hydraulikvæske, og at der forefindes materiale til oprydning ved 

eventuelt spild heraf. 
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Bemærkninger 

Det bemærkes, at dispensationen kun gælder i forhold til 

naturbeskyttelseslovens § 3. Andre dispensationer og tilladelser kan 

være nødvendige.  

 

Kommunens byplansafdeling, der er tilsynsmyndighed på fredningen, 

har i en mail til Natur, Park og Miljø den 4. oktober 2018 godkendt den 

ansøgte oprensning og vurderet, at der ikke kræves en dispensation fra 

fredningen, såfremt vilkårene i denne dispensation overholdes.  

Deponeringen af det oprensede sediment kræver derimod en 

dispensation fra fredningen. Ansøgningen om udbringning af sediment 

blev behandlet af Byplanudvalget den 3. oktober 2018 og er videresendt 

til Fredningsnævnet for København, der træffer afgørelse i sagen. 

 

 

Fortidsminder 

Hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder eller oldsager, skal 

arbejdet standses med det samme, jf. museumslovens § 27. Fundet skal 

meddeles til det lokale arkæologiske museum: Museum Nordsjælland - 

Hørsholm, Søndre Jagtvej 2 – 4, 2970 Hørsholm. Telefon 72 17 02 40. 

Museet beslutter, hvornår arbejdet kan genoptages.   

     

 
Offentliggørelse og klagevejledning 

Afgørelsen offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside fredag 

den. 9. november 2018. 

 

Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i 

naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1.  

 
Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, 

som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, en berørt 

nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger 

og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt 

visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. lovens § 86. 

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 

afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra 

bekendtgørelsesdatoen, jf. lovens § 87, stk. 1. Hvis klagefristen udløber 

på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 

hverdag.  

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et 

link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 

http://www.nmkn.dk/
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www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 

www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes 

gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 

klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen.  

  

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 

der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til 

det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 

sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet 

afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 

anmodning kan imødekommes. 

 

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til 

sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i 

sagens bedømmelse.  

 

Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle 

andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger 

til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. 

 

Tilladelser må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage 

har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 

bestemmer andet, jf. lovens § 87, stk. 7. 

 

Når du klager, skal du betale et gebyr. For privatpersoner er gebyret på 

900 kr. og for virksomheder og organisationer er gebyret på 1.800 kr. 

(2016-niveau).  Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Hvis du bliver fritaget for at bruge Klageportalen, vil du modtage en 

opkrævning på gebyret fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betales 

gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 

dage, afvises klagen fra behandling. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 

ophæves, 

2) klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller 

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets kompetence. 

 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 

er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den 

tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 

gebyret dog ikke. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale 

gebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller 

førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger 

fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og 

Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Nævnet vurderer, at der er forhold, 

der taler imod at tilbagebetale gebyret, fx hvis klagen trækkes tilbage 

meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i 

partshøring. 

 

Klagefristen udløber fredag den 7. december 2018 

 
 
Søgsmålsvejledning 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 

måneder fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 88. 

 

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

Hvis vi rettidigt modtager klager fra andre, vil du blive orienteret snarest 

muligt. Du må i så fald ikke udnytte dispensationen, før klagesagen er 

afsluttet, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.  

 

Forældelse af dispensationen 

Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år fra dags dato, bortfalder 

den jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Sissel Christine Haar Olesen                                    

Biolog 

       Maria Cathrine Nielsen                                     

       Natur, Park og Miljøchef 
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Bilag: 

1 Oversigtskort over området 

2 Kort med angivelse af deponeringsområdet 

 

 

 

 

Kopi til:  

 

 

 Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, 
mst@mst.dk 

 

 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 
København Ø, dnrudersdal-sager@dn.dk 

 

 Danmarks Naturfredningsforening, Rudersdal v/Michael Olesen 
rudersdal@dn.dk 

 

 Dansk Botanisk Forening, Sølvgade 83, 1307 København K., 
Naturbeskyttelsesudvalget, nbu_sj@botaniskforening.dk  

 

 Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 
København V, natur@dof.dk  

 

 Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjællandsafdeling v/Jens Erik 
Sørensen rudersdal@dof.dk  

 

 Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, 
post@sportsfiskerforbundet.dk  

 

 Friluftsrådet, webpostkasse 
storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk  

 

 Friluftsrådet v/ Gunnar Brusch, Bastkær 1, 2765 Smørum, 

gb@brusch.dk  

 

 Museum Nordsjælland - Hørsholm, Sdr. Jagtvej 2, DK 2970 
Hørsholm, post@museumns.dk 

 

 Rudersdal Kommune, Byplan, byplan@rudersdal.dk  

 

mailto:mst@mst.dk
mailto:dnrudersdal-sager@dn.dk
mailto:rudersdal@dn.dk
mailto:nbu_sj@botainskforening.dk
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mailto:rudersdal@dof.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk
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Rudersdal Kommune

Bilag 1

Målforhold 1:1500
Dato 01-11-2018

Udskrevet af
Sissel Christine
Haar Olesen

Signaturforklaring
Veje
Stier
Matrikelskel
Optaget vej
Eng
Hede
Mose
Overdrev
Strandeng
Sø



Bilag 2 

Luf t fo to  f ra  ansøgn ingsmater ia le t  med ang ive lse  a f  vandhu l le ts  -  og  deponer ingsområdets  p lacer ing .
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